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SVETI DUH NAS UTRJUJE V LJUBEZNI

Božič, velika noč in binkošti so trije temeljni stebri cerkvenega leta, ki ob njih, 
majhni in slabotni, črpamo vedno novo moč. Naši nebogljeni človeški naravi dajejo 
nadnaravno radost, zmagovitost in živo ljubezen. Tako vse bolj dozorevamo v polnost 
človeka po Božji zamisli.

Sveta Trojica je velika skrivnost. Vendar je človek poklican, da v svoji težnji po 
Božjem vedno bolj ponika vanjo. Ne le spoznavno, temveč tudi s hotenjem in z vso 
svojo stvarno bitjo in dejavnostjo.

Bistvo Boga je ljubezen in tudi bistveno razmerje med posameznimi Božjimi 
osebami označuje ena beseda: ljubezen. Sveti Duh, ki izhaja iz Očeta in Sina (po 
Sinu), je v podobi binkoštnega ognja (Apd 2,1-4) razodel bistvo svoje osebnosti, ki 
je osebna ljubezen med Očetom in Sinom.

Sveti Duh nas tako skozi binkoštni praznik usmerja predvsem k prvi in glavni 
kreposti: k ljubezni.

Na prve binkošti so bili apostoli napolnjeni s Svetim Duhom in njegovo ljubezni-
jo. Sveti Duh jih je posvetil in obdaroval s svojimi darovi. Tako so bili pripravljeni 
na svoje apostolsko delovanje in izpolnjevanje Kristusovega naročila, naj gredo po 
vsem svetu in oznanjajo evangelij, krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, 
odpuščajo grehe in izpolnjujejo zapoved ljubezni (Mt 28,16-20; Jn 20,21-23). Polni 
veselja, zaupanja in Božje moči so se po tem posvečenju apostoli predali utrjevanju 
Božjega kraljestva. Zaživela je Cerkev, ki živi in deluje in se razširja med narodi 
vsega sveta – vse do danes. Z binkoštmi se je tako začela doba Svetega Duha, ki s 
svojo ljubeznijo posvečuje celotno človeštvo.

Ob prazniku Svetega Duha se tudi mi z vsem zaupanjem obrnimo k velikemu 
Tolažniku in Sejalcu ljubezni ter ga prosimo, naj razprši in v nič razblini vse klice 
nemira in naj v človeška srca vsadi resnično Božjo ljubezen.



USTANAVLJAMO NOV DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR
Življenje, tudi osnovnošolsko ali dijaško, lahko postane včasih monotono. Bi si 

rada popestrila sredine popoldneve, s petjem in druženjem?...
Če si ob vsem tem prikimuješ, te vabimo k dekliškemu 

cerkvenemu pevskemu zboru Šenčur, kjer ne manjka druženja, 
petja, zabave, skupinskega dela, spoznavanja glasbe in glasbe-
nikov. Vabljena ste torej vsa dekleta od 15 leta starosti naprej, 
da se nam  pridružite pri novo ustanovljenem dekliškem zboru, 
ki bo imel svoje vaje vsako sredo ob 17.00 v pevski sobi. Če 
se ti poraja še kakšno vprašanje, se obrni na zborovodja Eri-
ka Šmida in z veseljem ti bo odgovoril (031 248 722 ali E-mail: smarnice2008@
googlegroups.com).

SREČANJE ZA ANIMATORJE IN POLETNI ORATORIJ
V soboto, 17. maja, ob 16. uri bo ponovno srečanje za vse, ki želite biti animatorji 

na poletnem oratoriju, ki bo v naši župniji od 6. do 13. julija. Prijavnice bodo otroci 
dobili pri verouku. Število otrok bo omejeno in sicer do 200. Prispevek za prvega 
otroka iz ene družine znaša 30 €, za dva 50 €, za tretjega in vsakega nadaljnega pa 
je oratorij brezplačen. V to ceno so vključeni stroški priprav, spominkov, materialov 
za delavnice, izlet, malica...

PRVO SVETO OBHAJILO
Praznik prvega svetega obhajila bomo v Šenčurju obhajali v nedeljo, 18. maja. To 

nedeljo bo sveta maša tudi ob 8.30. Pri sveti maši ob 10- ih dajmo prednost v cerkvi 
prvoobhajancem in njihovim družinam, sorodnikom in prijateljem. 

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek, 22. maja, bomo obhajali zapovedani praznik Svetega Rešnjega telesa 

in krvi. V znamenju, da si želimo povezanosti z Jezusom v tem vzvišenem zakra-
mentu, bomo imeli tudi procesijo, ki ne bo v nedeljo, 25. maja, pač pa na sam 
praznik po večerni sveti maši. V nedeljo bo namreč center Šenčurja zaradi otvoritve 
spominskega kipa Marije Terezije neprehoden. Zato bo to nedeljo v farni cerkvi 
tudi samo ena sveta maša in sicer ob 7. uri. Vse, ki običajno sodelujete pri procesiji 
(pevci, ključarji, možje za nebo, luči in laterne, fantje za bandera, žene za pripravo 
oltarjev, AMD za varstvo na cesti), bodite torej pozorni na omenjeno spremembo. 
Da ob prazniku ne bomo dajali pozornosti zgolj zunanjemu obredu, se potrudimo 
tudi za pravo duhovno zbranost in sodelovanje. Ne pozabimo na sveto spoved in 
vreden prejem svetega obhajila. 

SVETE MAŠE
S prvim majem smo začeli sprejemati mašne namene za mesec avgust.

____________________________________________________________
„Drži se Boga in posnemaj ptico, ki ne neha peti, tudi ko se zlomi veja. 
Ona se namreč zaveda, da ima peruti.“

 



POVZETEK ZAPISNIKA 5. SEJE ŽPS
1. Šmarnična pobožnost 
Tudi letos potekajo šmarnice pri podružnicah na Prebačevem, Visokem, Olševku, 

v Vogljah in v Hrastju. Ker šmarnično pobožnost lahko vodi tudi kdo od laikov, bi 
jo drugo leto poskusili izvesti še na ostalih podružnicah.

2. Praznik Svetega Rešnjega Telesa 
Ker se nedelja po prazniku SRTK pokriva z občinskim praznikom „Festival krom-

pirja,“ za katerega se predvideva velik obisk, bo procesija na sam praznik, 22. maja 
po večerni sv. maši. V nedeljo, 25. maja pa bo sv. maša v farni cerkvi le ob 7. uri.

3. Praznik prvega svetega obhajila v Šenčurju
bo 18. maja in tudi takrat bo dodatna sveta maša ob 8.30. Farani ste namreč po-

hvalno sprejeli takšno prakso ob sveti birmi in starši prvoobhajancev so prosili, da 
se tudi ob tej priložnosti ponovi. 

4. Župnijski družinski dan
Prestavljen iz 25.5. na  soboto, 7.6. Družinski dan se bo pričel popoldan, šli bomo 

na Štefanjo goro, kjer bo potekalo družabno srečanje z raznimi igrami in sklepno 
sveto mašo. Tisti, ki bomo šli na Štefanjo goro peš, se bomo ob 13. uri zbrali na 
Stegnah – na Olševku. Vsi, še zlasti pa starši z otroci, lepo povabljeni, da to popoldne 
preživimo skupaj.

5. Slovenski pastoralni dan – Celje, 10.5.2008
Vsaka župnija bo prejela sliko Svete družine, ki bo potem romala po družinah naše 

župnije. Vsaka podružnica bo tako gostila Sveto družino določen mesec in vsi, ki bi jo 
radi sprejeli k sebi domov, ob njej molili in prosili za Božji blagoslov, se za določen 
termin dogovorite s predstavnikom vasi oziroma ŽPS. Podoba Svete družine bo vsaki 
podružnici izročena pri sveti maši in sicer na prvo nedeljo v mesecu (te svete maše 
bodo pri posameznih podružnicah). Podoba svete družine bo torej z vami: meseca 
maja v Šenčurju (kontaktna oseba Jože Žugec: 040 330 393), junija v Voklem 
(kontaktna oseba Mateja Golorej: 040 680 542), julija na Olševku (kontaktna 
oseba Marija Sajevic: 253 63 34), avgusta na Prebačevem (kontaktna oseba 
Stojan Kostanjevec: 233 06 52), septembra v Hotemažah (kontaktna oseba 
Jože Šenk: 041 696 636), oktobra v Vogljah (kontaktna oseba Slavi Jenko: 05 
99 256 35), novembra v Šenčurju (kontaktna oseba Metod Vesel: 040 263 798), 
decembra v Srednji vasi (kontaktna oseba Mateja Šter: 251 19 29), januarja v 
Hrastju (kontaktna oseba Silva Vrhovnik: 040 977 658), februarja na Visokem 
(kontaktna oseba Simona Zupan: 031 310 076), marca na Lužah (kontaktna 
oseba Alenka Kern: 031 894 114), aprila v Šenčurju (kontaktna oseba Dani 
Svetelj: 041 600 265)....  

6. Poletni oratorij
Priprave so v teku, animatorji so bili na izpopolnjevanju oziroma pripravah, kjer 

so poglobili tako duhovno pripravo kot praktična znanja za delo z otroki. 
7. Razno
- Slovenski družinski dan v Postojni  bo 18.5.2008. Vsi res lepo vabljeni.
- Obisk kardinala  dr. Franca Rodeta v naši župniji bo v nedeljo, 31. avgusta. Ob 

tej priložnosti bo blagoslovil naše župnišče. 
- Naslednja seja ŽPS bo v torek, 27. maja ob 20. uri.



GODOVI IN SVETE MAŠE 
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MAJ

12
PONEDELJEK

MARIJA 
MATI CERKVE

 19.00  †Frančiška Rozman, obl.
            †starši in brat Jože Grilc

MAJ

13
TOREK

FATIMSKA 
MATI BOŽJA

 19.00  †Antonija in Martin Kadivec
 20.00  za zdravje in Božji blagoslov (LUŽE)

MAJ

14
SREDA

BONIFACIJ
mučenec

 19.00  †Ljudmila Gašperšič in stari starši Brolih
 20.00  †Florjan Arnež, obl. (SREDNJA VAS)

MAJ

15
ČETRTEK

ZOFIJA
mučenka

 19.00  †Amalija Vidmar, obl.
            †Ante Kovačevič in Jožica Jereb

MAJ

16
PETEK

JANEZ 
NEPOMUK

duhov. in muč.

 19.00  †Janko in Zofka Križnar
 20.00  †Katarina Šter, 30. dan; 
            †Ana Kesič (VISOKO)

MAJ

17
SOBOTA

JOŠT
spokornik

   8.00  †Milka Zmrzlikar, obl. (VOKLO)
 19.00  †Alojzij Sušnik, 30. dan
            †Vinko Krajnik, obl.

MAJ

18
NEDELJA

NEDELJA 
SVETE 

TROJICE

    7.00  za farane
   8.30  †starši Gačnik in starši Dermastja
 10.00  za prvoobhajance in njihove družine
 19.00  šmarnice

MAJ

19
PONEDELJEK

URBAN
papež

 19.00  †Jože Žagmajster, obl.
            †Jože, Marjana in Minka Maček

MAJ

20
TOREK

BERNARDIN 
SIENSKI

duhovnik

 19.00  †Franc Gašperlin
 20.00  †Peter Kuhar (LUŽE)

MAJ

21
SREDA

KRIŠTOF in 
drugi Mehiški 

mučenci

 19.00  †starši in dva brata Mubi
 20.00  †Branko in Jana Sitar, 30. dan; 
            †Leon Svetelj, obl. (SREDNJA VAS)

MAJ

22
ČETRTEK

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI

   7.00  †Vinko Vidic, obl.
 10.00  †Antonija Golob, 30. dan
 19.00  †Angela Kepic, obl.
            †Ljudmila Svetelj

MAJ

23
PETEK

LEON
škof

 19.00  †starši, dva brata in sestra Gašperlin
 20.00  †Marija Cankar, 7. dan;
            †starši Sirc (VISOKO)

MAJ

24
SOBOTA

MARIJA 
POMOČNICA 
KRISTJANOV

   8.00  †Ivana Kristanc, obl. (VOKLO)
 19.00  †Ivan Pajer, obl.

MAJ

25
NEDELJA

8. NAVADNA 
NEDELJA

   7.00  za farane
            †Janez in Angela Kalan
 19.00  šmarnice
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